
ឧបសម្ព័ន្ធ ក 

លក្ខខណ្ឌ យោង 
 

តនួាទ ីៈ ទីប្បឹកាកនុងប្សុក សប្ាបក់ារររៀបចំ និ្ងដាកប់ញ្ចូលខ្លមឹ្សារសតីពីគរប្ាងតូច សាម្ញ្ញ និ្ងងាយ    

           អនុ្វតត, គរប្ាងជសួជុល ន្ិងសាត ររ ើងវញិបន្ទា ន់្ ន្ងិគរប្ាងដែលាន្រវទយិតភាព   

           ដននកសន្តិសុខ្ ន្ិងសងគម្ខ្ពស ់រៅកនុងនី្តិវិធីប្បតបិតតកិារប្គប់ប្គងគរប្ាង វិនិ្រោគសាធារណៈ    

ទ កន្លែងបម្រើការងារីៈ នាយកដ្ឋា លវិលិមោគ នលអគគនាយកដ្ឋា លថវិកា នល្កសួងមសដ្ាកិច្ចលិងហិរញ្ញវតថុ 

សាវតារ 

ការវិលិមោគសាធារណីៈ បាលមដ្ើរតនួាទ ជាឧបករណ៏មសដ្ាកិច្ចោ៉ា ងសំខាល់កនុងការកសាងមហដ្ឋា រច្នា 

សរព័លនបលបទហ មហដ្ឋា រច្នាសរព័លនតជ់ាបប់ហ លិងមហដ្ឋា រច្នាសរព័លនមសដ្ាកិច្ច-សងគរមសេងមទៀត ន្ដ្លជារលូដ្ឋា ល 

្គរឹះចំបាច្ស់្ាបក់ារសាា រហ កសាងហ លិងអភិវឌ្ឍ្បមទស មហើយបាលនំាករពុជាសម្រច្បាលលវូកំមណើលមសដ្ាកិច្ច 

ខ្ពស់ លិង្បកបមដ្ឋយបរោិប័លន ជាពិមសសបាលរួរច្ំន្ណកដ្ល់ការបមងកើតការងារហ ការកាត់បលថយជាបព្ក ្ កហ 

លិងការមលើកករពស់ប វជាបពរស់មៅរបស់្បជាបលករពុជាទទូងំ្បមទស ។ 

ម ែ្ើយតបមៅលរងយុទនសាស្រសាសា  ព ការន្កទ្រង់្បព័លន្គប់្ គងការវិលិមោគសាធារណីៈ ២០១៩-២០២៥ 

លិងអលុ្ ករតយ៤១ អល្ក.បក សា  ព ការ្គប់្ គងការវិលិមោគសាធារណីៈហ ស្ាប់ ថវិកាថ្នន ក់ជាតិ គឺទរទរ

លូវការមរៀបច្លំូវល តិវិធ ្ បតិបតាកិារនលការ្គប់្ គង មរៀបច្ ំលិងអលវុតាម្ាង វិលិមោគសាធារណីៈ ហរិញ្ញបបទល 

មដ្ឋយថវិកាថ្នន ក់ជាតិ (គម្ាងវិលិមោគផ្ទា ល់) មដ្ើរប ឈាលមៅព្ងរង្បសិទនជាបព ស័កាិសិទនិជាបព តាែ ជាបព 

លិងគណមលយយជាបព កនុងការ្គប់្គងគម្ាងវិលិមោគសាធារណីៈហិរញ្ញបបទលមដ្ឋយថវិកាថ្នន ក់ជាតិ 

(គម្ាងវិលិមោគផ្ទា ល់)។  

ពាក់ព័លនលរងការងារមលឹះហ អគគនាយកដ្ឋា លថវិកា ន្ដ្លាលនាយកដ្ឋា លវិលមិោគជាមសនាធិការ 

បាលដ្រកនំាមរៀបច្ំ លិងទទួលបាលទ ្បរកាកនុង្សុក ១របូ មដ្ើរប មរៀបច្ំមសច្កា ្ ពាងល តិវិធ ្បតិបតាកិារ បឋរ។ 

ជាវឌ្ឍលជាបពការងារហ មសច្កា ្ពាងល តិវិធ ្ បតិបតាកិារ គទឺទលួបាលលូវធាតចុ្ូល ក៏ដ្ូច្ជាខ្ែររសារសំខាល់ៗរួយច្ំលលួ។ 

ទលាររមលឹះ នាយកដ្ឋា ល វលិមិោគ យលម់ ើញថ្ន មដ្ឋយសារការងារទទលួមសវាករមទ ្ បរកាខាងមលើ បាលឈាល

ដ្លក់្រតិ្គប់្ ាល ់លិងបាលបញ្ចបជ់ាសាថ ពរស្ាបដ់្ំណាក់កាលទ ១ រួច្មហើយ រយ៉ាងន្សែកតារន្សលការសករមជាបព 

លិងថវិកាឆ្ន ំ ២០២១ របសន់ាយកដ្ឋា លវលិមិោគ នលអគគនាយកដ្ឋា លថវកិាម្ការ្កបខ្ណឌ នលករម វិធ ន្កទ្រង់ការ

្គប់្ គងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ លិងតារមាលការណល៍ងិលកខខ្ណឌ ត្រូវនលអលុ្ ករតយ ៤១ អល្ក.បក សា  ព ការ

្គប់្ គងគម្ាងវលិមិោគសាធារណីៈហ មសច្កា ្ពាងល តិវិធ ្បតបិតាកិារ (SOP) លរង្តូវមរៀបច្ឱំ្យាលការ

បញ្ចូលលវូខ្ែររសារ្បមភទ គម្ាង តចូ្ សារញ្ញ លងិងាយអលវុតាហ គម្ាងបសួបលុ លងិសាា រម ើងវញិបនាា ល ់

លងិគម្ាងន្ដ្លាលមវទយតិជាបពន្សនកសលាសិខុ្ លងិសងគរខ្ពសហ់ ការមរៀបច្ឯំកសារឧបសរពល័ន លងិការពលិតិយ 



្សាវ្ជាវមលើទដិ្ាជាបពមសេងៗមទៀត។ កនុងលយ័មលឹះ នាយកដ្ឋា ល វលិមិោគ ក៏លរងាលត្រូវការមដ្ើរប បួលទ ្បរកា ១

រូប បន្លថរមទៀត មដ្ើរប សាល់្ បរកាបមច្ចកមទសជារួរ  មលើមសច្កា ្ពាងល តិវិធ ្ បតិបតាកិារ (SOP) ខាងមលើ។  

 

     ទ ្ បរកាកនងុ្សកុ ្តវូាលរខុ្ងារ ជាបរកចិ្ច លងិការទទលួខ្សុ្តវូ ដ្ចូ្ខាងម្ការីៈ 

១- រខុ្ងារ ជាបរកចិ្ច លងិការទទលួខ្សុ្តវូ 

 ពិលិតយ ្សាវ្ជាវ លិងមរៀបច្ំខ្ែររសារនលគម្ាងតូច្ សារញ្ញ លិងងាយអលុវតាហ គម្ាងបួសបលុ លងិ 

សាា រម ើងវិញបនាា ល់ហ លិងគម្ាងន្ដ្លាលមវទយតិជាបពន្សនកសលាិសុខ្ លិងសងគរខ្ពស់ 

 សិកា លិងវិជាបគអំព ខ្ែររសារនល្គបល់ិខ្តិគតយិតុាពាក់ព័លន ក៏ដ្ចូ្ជា យុទនសាស្រសា  មាលលមោបាយ 

ពាក់ព័លន មដ្ើរប ជាធាតុច្លូបន្លថរមលើមសច្កា ្ពាង 

 មរៀបច្លំូវឧបសរព័លនពាក់ពល័នទងំអស់ នលមសច្កា ្ ពាងល តិវិធ ្ បតបិតាិការ លិងគំរលូខិ្តិមសេងៗ 

 សារជ់ាបប់ជារយួខ្ែររសារនលគម្ាងតូច្ សារញ្ញ លិងងាយអលុវតាហ គម្ាងបួសបុល លិងសាា រម ើងវិញ 

បនាា ល់ហ លិងគម្ាងន្ដ្លាលមវទយិតជាបពន្សនកសលាិសុខ្ លិងសងគរខ្ពស់ហ ពិលិតយអំព ជាបព្គប់្បុងម្ជាយ 

លិងសងគតិជាបពជារួរ នលមសច្កា ្ពាងល តិវិធ ្បតបិតាិ្គប់្គងគម្ាងវិលិមោគសាធារណីៈហិរញ្ញបបទល 

មដ្ឋយថវិកាថ្នន ក់ជាតិ (គម្ាងវិលិមោគផ្ទា ល់) 

 

២. លទនសល 

 របាយការណ៍ខ្ែររសារសា  ព ្បមភទម្ាងតូច្ សារញ្ញ លិងងាយអលុវតាហ គម្ាងបសួបុល លិងសាា រម ើង 

 វិញបនាា ល ់ លិងគម្ាងន្ដ្លាលមវទយតិជាបពន្សនកសលាិសុខ្ លិងសងគរខ្ពស់ ្តូវបាលដ្ឋក់មច្ញបញ្ចូល 

លិងមធវើសាហរណករមមៅកនងុល តិវិធ ្ បតិបតាកិារស្ាប់្គប់្ គង មរៀបច្ ំលិងអលវុតា គម្ាង វិលិមោគ

សាធារណីៈហិរញ្ញបបទលមដ្ឋយថវិកាថ្នន កជ់ាតិ្ តូវបាលអលុរត័ 

 មសច្កា ្ពាងល តិវិធ ្ បតិបតាិ្ គប់្គងគម្ាងវិលិមោគសាធារណីៈហិរញ្ញបបទលមដ្ឋយថវិកាថ្នន ក់ជាតិ 

(គម្ាងវិលមិោគផ្ទា ល់) ្តូវដ្ឋក់្បបំុអលារ្កសងួ លងិ្តូវបាលន្កស្រួលច្ុងម្កាយ 

 

៣- លកខណីៈសរបតា ិ

 ាលសញ្ញញ ប្តក្រតិបរញិ្ញញ ប្តជាល់ខ្ពសន់្សនកមសដ្ាកិច្ច ហិរញ្ញវតថុ ឬមាលលមោបាយសាធារណីៈ 

 ាលបទពមិសាធល៍ការងារ លងិបំនាញន្សនក្គប់្ គងគម្ាងវិលិមោគ 

 ាលបទពិមសាធល៍ការងារមៅកនុងន្សនកន្ដ្លខ្ែួលទទលួខ្សុ្តូវោ៉ា ងតិច្០៣ឆ្ន ំ ជាពិមសសពាក់ព័លនលរង 

ការងារមរៀបច្ំមាលលមោបាយ ការ្សាវ្ជាវ លិងការមរៀបច្ំមាលការណ៍ន្ណនំាមសេងៗ ពាក់ព័លនលរង 

 វិស័យហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ លិងមាលលមោបាយសាធារណីៈ 



 ាលច្មំណឹះដ្រងន្សនកជាបសាអង់មគែសន្ដ្លអាច្ម្បើការជាសែូវការបាល 

 ាលច្ំមណឹះដ្រង លិងសរតថជាបពន្សនកវិជាបគមាលលមោបាយហ ការសរមស លិងវិជាបគមាលលមោបាយខ្ពស ់

 ាលគំលតិនច្ន្ បឌ្តិ ាលបំនាញទំនាក់ទំលង  លិងអាច្បំមពញការងារជា្កុរ ។ 

 

៤- ការកណំតម់ពលមវលា លងិយលាការរបាយការណ៍ 

រាលក់ារ្បរលូធាតុច្លូកនងុការងារទ ្ បរកាមលឹះ លរង្តូវមធវើម ើងមៅ្បមទសករពុជា កនុងរយីៈមពលរលិ មលើសព  

៩ន្ខ្។ ទ ្បរកាជាតិ លរង្តូវមធវើរបាយការណ៍វឌ្ឍលជាបពការងារផ្ទា ល់បូលមៅ្បធាលនាយកដ្ឋា លវិលិមោគ 

សាធារណីៈ លិងអគគនាយក នលអគគនាយកដ្ឋា លថវិកា ជា្បចំន្ខ្ លិង្បចំឆ្ន ំ ឬតារការសម្រច្របស ់

អគគនាយកដ្ឋា ល។ 

 

៥- ការមរៀបច្ ូំប សា កិ 

តុ មៅអ  ការិោលយ័ លងិការម្បើ្បាស់្បពល័នអុ លធមឺណត លរង្តូវសដល់បលូមៅឱ្យទ ្បរកា។ មដ្ឋយន្ ក 

ទ ្បរកាជាតតិ្រូវឱ្យាលកុពំយូទ័រផ្ទា ល់ខ្ែួល លិងឧបករណ៍មសេងមទៀតន្ដ្លចំបាច្់ ស្ាបម់្បើ្បាស់

កនុងការមធវើ លិងសម្រច្ការងារបាល។ ទ ្បរកា រិល្តូវបាលមលើកទរកច្តិាឱ្យមធវើការងារ ឬទំនាក់ទំលងណារយួ 

មដ្ឋយរមធយបាយមសេងៗ ន្ដ្លបម្រើដ្ល់្ បមោបល៍ផ្ទា ល់ខ្ែួល ឬន្ដ្លរិលាលពាក់ព័លនលរងការបំមពញ 

ជាបរកិច្ចន្ដ្លត្រូវ កនុងអំ ុងមពលមធវើការម ើយ។ 

 

_____________________ 

 

 


